
Конкурси за детска рисунка и детски разказ 

Издателска къща „Авлига“ обвява два конкурса -  за детска рисунка и за 

детски разказ, по новите детски криминални поредици Трите ??? /Трите 

въпросителни/ и Трите !!! /Трите удивителни/. 

Кой може да участва? 

Конкурсите са предназначени за деца на възраст 10-12 г. или ученици в 4., 

5. и 6. клас и техните преподаватели в начален етап, по изобразително 

изкуство и по български език и литература. 

Условия на конкуса за детска рисунка „Нарисувай тримата детективи!“ 

  

https://www.avliga.bg/knigi/prizrachniat-zamak  

https://www.avliga.bg/knigi/sheptiashtite-kukli  

1. Да се нарисува илюстрация по една от двете книги от поредицата 

Трите ???:  

- „Трите ??? и Призрачният замък“ от Роберт Артър; 

- „Трите ??? и шептящите кукли“ от Андре Минингер. 

2. Илюстрацията трябва включва изображения на тримата детективи 

от поредицита Трите ??? – Юстъс, Питър и Боб. 

3. Илюстрацията следва да е във формат А4. 

4. Материали, за създаване на рисунката – по избор. /Не се приемат 

компютърни изображения./ 

https://www.avliga.bg/knigi/prizrachniat-zamak
https://www.avliga.bg/knigi/sheptiashtite-kukli


5. Всеки участник трябва да има ръководител /начален учител или 

учител по изобразително изкуство/, който да ръководи 

изпълнението на проекта. 

6. Всеки участник може да кандидатства в конкурса с една /1/ рисунка. 

7. На гърба на рисунката трябва да има име и фамилия на участника, 

име, фамилия и училище, в което преподава ръководителят, 

служебен телефон и имейл за връзка. 

Критерии за оценка: 

1. Рисунката да отразява съдържанието на една от двете книги. /30 т./ 

2. Постигане на индивидуално изображение на всеки от тримата 

детективи, което отговаря и на характера на героя. /40 т./ 

3. Художествено изпълнение. /30 т./ 

Награди: 

I награда – ваучер от книжарници „Хеликон“ на стойност 50 лв. и 

безплатно предоставяне на следващата книжка от поредицата Трите ??? 

/за художника и неговия ръководител/ 

II награда - ваучер от книжарници „Хеликон“на стойност 30 лв. и 

безплатно предоставяне на следващата книжка от поредицата Трите ??? 

/за художника и неговия ръководител/ 

III награда - ваучер от книжарници „Хеликон“на стойност 20 лв. и 

безплатно предоставяне на следващата книжка от поредицата Трите ??? 

/за художника и неговия ръководител/ 

Най-добрите рисунки ще участват в изложба, посветена на поредицата 

Трите ???, която ще се състои в Гьоте-институт, София през април 2020 г. 

Срок на конкурса: 20 март 2020 г. 

Адрес за получаване на рисунките: София, ул. Васил Друмев“ 36, за Диана 

Топенчарова /ИК „Авлига“/. За допълнителна информация можете да 

отправите запитване на avliga@avliga.bg . 

  

mailto:avliga@avliga.bg


Условия на конкурса за детски разказ „Разкажи история с Ким, 

Франциска и Мари!“  

   

https://www.avliga.bg/knigi/telefonna-klopka  

https://www.avliga.bg/knigi/opasen-chat  

1. Да се разкаже история за трите героини на поредицата Трите !!! – Ким, 

Франциска и Мари. (Можете да се запознаете с характера на героините 

от вече излезлите от печат книжки от поредицата „Телефонна клопка“ 

от Мая фон Фогел и „Опасен чат“ от Хенриете Вих.)  

2. Историята трябва да е в обем до две страницици и да е написана на 

ръка.  

3. Историята трябва да е различна от съдържанието на двете книжки 

от поредицата, излезнали на български език - „Телефонна клопка“ и 

„Опасен чат“. 

4. В историята трябва да участват и трите главни героини от 

поредицата „Трите!!!“ – Ким, Франциска и Мари. 

5. Всеки участник трябва да има ръководител /начален учител или 

учител по български език и литература/, който да ръководи 

изпълнението на проекта. 

6. Всеки участник може да кандидатства в конкурса с една /1/ 

история/разказ. 

https://www.avliga.bg/knigi/telefonna-klopka
https://www.avliga.bg/knigi/opasen-chat


7. В края на разказа трябва да има име и фамилия на участника, име, 

фамилия и училище, в което преподава ръководителят, служебен 

телефон и имейл за връзка. 

Критерии за оценка: 

1. Оригиналност на разказаната история. /30 т./ 

2. Съответствие на характерите на трите героини с тези от поредицата 

„Трите!!!“. /40 т./ 

3. Богатство на езика, правопис. /30 т./ 

Награди: 

I награда – ваучер от книжарници „Хеликон“ на стойност 50 лв. и 

безплатно предоставяне на следващата книжка от поредицата Трите !!! 

/за участника и неговия ръководител/ 

II награда - ваучер от книжарници „Хеликон“на стойност 30 лв. и 

безплатно предоставяне на следващата книжка от поредицата Трите !!! 

/за участника и неговия ръководител/ 

III награда - ваучер от книжарници „Хеликон“на стойност 20 лв. и 

безплатно предоставяне на следващата книжка от поредицата Трите !!! 

/за участника и неговия ръководител/ 

Най-добрите разкази ще бъдат прочетени по време на награждаването, 

което ще се състои в Гьоте-институт, София през април 2020 г. 

Срок на конкурса: 20 март 2020 г. 

Адрес за получаване на разказите по пощата: София, ул. Васил Друмев“ 

36, за Диана Топенчарова /ИК „Авлига“/ или сканирани на имейл 

avliga@avliga.bg . При изпращане по имейл, моля пишете в Subject (За 

конкурса).  
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